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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET 
FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 999/2001(3) danner rettsgrunnlaget 
for all lovgivning om overførbar spongiform encefalopati 
(TSE) i Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 404 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2007 av 28. september 
2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 9, 
21.2.2008, s. 5.

(1) EUT C 234 av 22.9.2005, s. 26.
(2) Europaparlamentets uttalelse av 17. mai 2006 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), Rådets felles holdning av 24. november 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og Europaparlamentets holdning av 12. desember 
2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2006 (EUT L 187 av 8.7.2006, 
s. 10).

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 932/2005 av 8. juni 2005 om endring av forordning 
(EF) nr. 999/2001 med hensyn til utvidelsen av 
tidsrommet for overgangstiltak(4), ble anvendelsestiden 
for overgangstiltakene fastsatt i forordning (EF) 
nr. 999/2001, forlenget til senest 1. juli 2007.

3) På generalforsamlingen i mai 2003 vedtok Verdens 
dyrehelseorganisasjon en resolusjon for å forenkle de 
nåværende internasjonale kriteriene for klassifisering 
av stater i henhold til risikoen for bovin spongiform 
encefalopati (BSE). På generalforsamlingen i mai 2005 
ble det vedtatt et forslag. Artiklene i forordning (EF) 
nr. 999/2001 skal tilpasses for å gjenspeile det nye 
systemet for kategorisering som er avtalt på internasjonalt 
plan.

4) Den siste utviklingen når det gjelder prøvetaking og 
analyser, vil kreve omfattende endringer i vedlegg X til 
forordning (EF) nr. 999/2001. Det er derfor nødvendig 
å foreta visse tekniske endringer av den nåværende 
definisjonen av «hurtigprøver» i forordning (EF) 
nr. 999/2001, for å gjøre det enklere å endre strukturen i 
nevnte vedlegg på et senere tidspunkt.

5) Av hensyn til klarheten i Fellesskapets regelverk, bør 
det presiseres at definisjonen av «mekanisk utbeinet 
kjøtt» fastsatt i annet fellesskapsregelverk for 
næringsmiddeltrygghet, skal få anvendelse i forordning 
(EF) nr. 999/2001 i forbindelse med utryddelsestiltak for 
TSE.

(4) EUT L 163 av 23.6.2005, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1923/2006

av 18. desember 2006

om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og 
utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati(*)
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6) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det opprettet et 
overvåkingsprogram for BSE og skrapesyke. I sin uttalelse 
av 6.-7. mars 2003 anbefalte Styringskomiteen for 
vitenskapelige spørsmål å innføre et overvåkingsprogram 
for TSE hos hjortedyr. Overvåkingssystemet fastsatt i 
nevnte forordning, skal derfor utvides til å omfatte andre 
former for TSE, og det skal fastsettes mulighet til å vedta 
ytterligere tiltak for å iverksette et slikt system på et 
senere tidspunkt.

7) Ved kommisjonsvedtak 2003/100/EF av 13. februar 
2003 om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer 
for resistens mot overførbar spongiform encefalopati 
hos sau(1), er det som et overgangstiltak innført et 
harmonisert avlsprogram med sikte på utvelging av 
TSE-resistens hos sau. Forordning (EF) nr. 999/2001 
skal endres slik at den danner et fast rettslig grunnlag for 
avlsprogrammet samtidig som den gir muligheten til å 
endre slike programmer for å ta hensyn til de evaluerte 
vitenskapelige resultatene og de generelle følgene av 
gjennomføringen av dem.

8) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er det forbudt å bruke 
visse bearbeidede animalske proteiner i fôr til visse dyr, 
med mulighet til å gi unntak. Den siste utviklingen når 
det gjelder forbud mot fôr, kan gjøre det nødvendig å 
foreta endringer i vedlegg IV til nevnte forordning. Det er 
nødvendig å foreta visse tekniske endringer i nåværende 
ordlyd i den tilsvarende artikkelen for å gjøre det 
enklere å endre strukturen i nevnte vedlegg på et senere 
tidspunkt.

9) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler for 
animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(2), 
er det fastsatt regler for disponering av spesifisert 
risikomateriale og dyr angrepet av TSE. Det er nå vedtatt 
regler for transitt gjennom Fellesskapet av produkter 
av animalsk opprinnelse. Av hensyn til konsekvensen 
i Fellesskapets regelverk, skal de nåværende reglene i 
forordning (EF) nr. 999/2001 for disponeringen av slikt 
materiale og slike dyr, derfor erstattes med en henvisning 
til forordning (EF) nr. 1774/2002, og henvisningen til 
reglene for transitt i forordning (EF) nr. 999/2001 skal 
utgå.

10) Den siste utviklingen når det gjelder spesifisert 
risikomateriale, vil også kreve omfattende endringer 
i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001. Det er 
nødvendig å foreta visse tekniske endringer i nåværende 
ordlyd i de tilsvarende bestemmelsene i nevnte forordning 
for å gjøre det enklere å endre strukturen i nevnte vedlegg 
på et senere tidspunkt.

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 41.
(2) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 av 8.2.2006, s. 25).

11) Selv om bedøving ved innsprøyting av gass i kraniet er 
forbudt i Fellesskapet, kan innsprøyting av gass også 
skje etter bedøving. Det er derfor nødvendig å endre de 
relevante bestemmelsene om slaktemetoder i forordning 
(EF) nr. 999/2001 for å forby innsprøyting av gass i 
kraniet etter bedøving.

12) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1915/2003 om endring 
av forordning (EF) nr. 999/2001(3) inneholder nye 
bestemmelser om utryddelse av skrapesyke hos sauer 
og geiter. Det er derfor nødvendig å forby forflytning 
av sauer og geiter fra driftsenheter der det er offisiell 
mistanke om skrapesyke.

13) På grunnlag av ny vitenskapelig kunnskap, skal forordning 
(EF) nr. 999/2001 gi mulighet til å utvide virkeområdet 
for reglene som gjelder omsetning og eksport av storfe, 
sauer og geiter, herunder sæd, embryoer og egg av disse, 
til også å omfatte andre arter.

14) Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål anfører 
i sin uttalelse av 26. juni 1998 at visse begrensninger 
bør overholdes når det gjelder opprinnelsen til råstoff 
for framstilling av dikalsiumfosfat. Dikalsiumfosfat bør 
derfor fjernes fra listen over produkter som ikke er 
underlagt begrensninger for omsetning i samsvar med 
forordning (EF) nr. 999/2001. Det bør klargjøres at melk 
og melkeprodukter ikke er underlagt begrensninger. 

15) På grunnlag av ny vitenskapelig kunnskap og 
risikoklassifisering, og med forbehold for muligheten 
til å vedta vernetiltak, skal det ved forordning (EF) 
nr. 999/2001 tillates at det etter komitéframgangsmåten 
kan vedtas mer spesifikke krav til omsetning og eksport 
av produkter av animalsk opprinnelse fra medlemsstater 
eller tredjestater der risikoen for TSE er kontrollert eller 
ubestemt.

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
forordning (EF) nr. 999/2001, bør vedtas i samsvar 
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(4).

(3) EUT L 283 av 31.10.2003, s. 29.
(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/

EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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17) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å vedta 
beslutninger om å godkjenne hurtigprøver, tilpasse 
dyrenes alder, innføre toleransegrense, gi tillatelse til å 
fôre unge drøvtyggere med proteiner fra fisk og utvide 
visse bestemmelser til også å omfatte andre dyrearter, 
til å fastsette regler som gir unntak fra kravet om 
å fjerne og destruere spesifisert risikomateriale, til å 
fastsette kriterier for å dokumentere en forbedring i 
den epidemiologiske situasjonen og kriterier for å gi 
unntak fra visse begrensninger og produksjonsprosesser. 
Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 
å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 999/2001 eller å utfylle den med med nye 
ikke-grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

18) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 999/2001 gjøres følgende endringer:

1)  Ny betraktning 8a) skal lyde:

«8a) Bruk av visse bearbeidede animalske proteiner 
fra ikke-drøvtyggere som fôr til ikke-drøvtyggere 
skal tillates, idet det tas hensyn til forbudet mot 
resirkulering innenfor samme art som fastsatt 
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om hygieneregler 
for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum(*), og de kontrollaspektene som særlig 
er knyttet til differensieringen av bearbeidede 
animalske proteiner som er spesifikke for visse 
arter, som fastsatt i underretningen om TSE-
veikart, vedtatt av Kommisjonen 15. juli 2005.

_______________
(*) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordningen sist 

endret ved forordning (EF) nr. 208/2006 (EUT L 36 av 
8.2.2006, s. 25).».

2)  Nye betraktninger skal lyde:

«11a) Europaparlamentet har i sin resolusjon av 
28. oktober 2004(**) uttrykt bekymring for bruk 
av animalske proteiner i fôr til drøvtyggere, i 
og med at dette ikke utgjør noen naturlig del av 
ernæringen til voksent storfe. Etter krisene med 
BSE og munn- og klovsyke, er det blitt en stadig 
mer utbredt holdning at den beste måten å sikre 
menneskers og dyrs helse på, er å holde og fôre 

dyr på en måte som respekterer de enkelte artenes 
særpreg. I samsvar med føre-var-prinsippet og 
i tråd med drøvtyggeres naturlige kostvaner og 
levekår, er det derfor nødvendig å opprettholde 
forbudet mot å bruke animalske proteiner som fôr 
til drøvtyggere i en form som vanligvis ikke er en 
del av deres naturlige kosthold. 

11b) Mekanisk utbeinet kjøtt framkommer ved at kjøttet 
fjernes fra beinet slik at muskelfibrene mister eller 
endrer sin struktur. Det kan inneholde beinbiter og 
periosteum (beinhinne). Mekanisk utbeinet kjøtt 
kan derfor ikke sammenlignes med alminnelig 
kjøtt. Bruk av utbeinet kjøtt til konsum bør derfor 
vurderes på nytt.

__________________

(**) EUT C 174 E av 14.7.2005, s. 178.».

3)  I artikkel 3 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) bokstav l) skal lyde:

«l)  «hurtigprøver» screeningmetodene nevnt i 
vedlegg X, som gir resultater i løpet av 24 timer,»,

b) nye bokstaver n)-p) skal lyde:

«n) «mekanisk utbeinet kjøtt» produktet som 
framkommer ved at kjøttet fjernes fra kjøttbeinene 
etter utbeining ved bruk av mekaniske metoder slik 
at muskelfibrene mister eller endrer sin struktur,

o) «passiv overvåking» rapportering av alle 
dyr som er mistenkt for å være angrepet av 
TSE og, dersom TSE ikke kan utelukkes 
ved hjelp av kliniske undersøkelser, 
laboratorieundersøkelse av disse dyrene,

p) «aktiv overvåking» undersøkelse av dyr som ikke 
er rapportert som dyr som er mistenkt for å være 
angrepet av TSE, herunder nødslaktede dyr, dyr 
med tegn på sykdom ved kontroll ante mortem, 
selvdøde dyr, friske slaktede dyr og dyr som 
er avlivet i forbindelse med et tilfelle av TSE, 
særlig for å fastslå utviklingen og prevalensen 
av TSE i en stat eller en region i staten.».

4)  I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1.  BSE-statusen i medlemsstater eller tredjestater 
eller i en av deres regioner (heretter kalt 
«stater eller regioner»), skal bestemmes ved 
klassifisering i én av følgende tre kategorier:

neglisjerbar BSE-risiko som definert i vedlegg II,– 

kontrollert BSE-risiko som definert i vedlegg II,– 

ubestemt BSE-risiko som definert i vedlegg II.– 
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BSE-statusen i stater eller regioner kan bestemmes 
bare på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg II 
kapittel A. Disse kriteriene skal omfatte resultatene 
av en risikoanalyse som identifiserer alle potensielle 
faktorer for forekomsten av BSE som definert i 
vedlegg II kapittel B, og hvordan de utvikler seg over 
tid, samt omfattende aktive og passive overvåkingstiltak 
som tar hensyn til statens eller regionens risikokategori.

Medlemsstater og tredjestater som ønsker å bli stående 
på listen over tredjestater som er godkjent for eksport 
til Fellesskapet av levende dyr eller produkter som 
omfattes av denne forordning, skal framlegge for 
Kommisjonen en søknad om å få sin BSE-status 
bestemt, ledsaget av relevante opplysninger om 
kriteriene nevnt i vedlegg II kapittel A, de mulige 
risikofaktorene fastsatt i vedlegg II kapittel B, og 
hvordan de utvikler seg over tid.»,

b) nr. 4 skal lyde:

«4.  Medlemsstater og tredjestater som ikke har 
framlagt en søknad i samsvar med nr. 1 tredje ledd, 
skal med hensyn til forsendelse fra sitt territorium av 
levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse, 
oppfylle de importkravene som får anvendelse på stater 
med ubestemt BSE-risiko, inntil de har framlagt en slik 
søknad og det er truffet en endelig beslutning om deres 
BSE-status.».

5) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1.  Hver medlemsstat skal gjennomføre et årlig 
program for overvåking av TSE på grunnlag av aktiv 
og passiv overvåking i samsvar med vedlegg III. En 
kartleggingsrutine med bruk av hurtigprøver skal 
inngå i dette programmet, dersom slikt finnes for den 
aktuelle dyrearten.

Hurtigprøvene skal godkjennes for dette formål etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3 og oppføres 
på listen i vedlegg X.»,

b) nye numre skal lyde:

«1a.  Det årlige overvåkingsprogrammet nevnt i nr. 1, 
skal omfatte minst følgende delpopulasjoner:

a) alt storfe over 24 måneder som er sendt til 
nødslakting eller viser tegn på sykdom ved kontroll 
ante mortem,

b) alt storfe over 30 måneder som er slaktet på vanlig 
måte med henblikk på konsum,

c) alt storfe over 24 måneder som ikke er slaktet 
med henblikk på konsum og har dødd eller er blitt 
avlivet på driftsenheten, under transport eller på et 
slakteri (selvdøde dyr).

Medlemsstatene kan gi unntak fra bestemmelsen i 
bokstav c) i fjerntliggende områder med lav dyretetthet, 
der det ikke organiseres innsamling av døde dyr. 
Medlemsstater som benytter denne muligheten, 
skal underrette Kommisjonen og framlegge en liste 
over de aktuelle områdene med en begrunnelse for 
unntaket. Unntaket skal ikke omfatte mer enn 10 % av 
storfebestanden i en medlemsstat.

1b.  Etter samråd med den relevante 
vitenskapskomiteen, kan alderen fastsatt i nr. 1a 
bokstav a) og c) tilpasses i henhold til den vitenskapelige 
utviklingen, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 3.

På anmodning fra en medlemsstat som kan dokumentere 
en forbedring i den epidemiologiske situasjonen i 
staten, og i henhold til visse kriterier som skal fastsettes 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3, kan de 
årlige overvåkingsprogrammene for vedkommende 
medlemsstat revideres.

Den berørte medlemsstaten skal framlegge bevis for 
at den er i stand til å fastsette effektiviteten ved 
nåværende tiltak og sikre vern av menneskers og dyrs 
helse på grunnlag av en omfattende risikoanalyse. 
Medlemsstaten skal særlig kunne dokumentere:

a) at prevalensen av BSE er klart fallende eller 
konstant lav, basert på ajourførte prøveresultater,

b) at den i minst seks år har gjennomført og håndhevet 
et fullt kartleggingsprogram for BSE (Fellesskapets 
regelverk for sporbarhet og identifikasjon av 
levende dyr og overvåking av BSE),

c) at den i minst seks år har gjennomført og håndhevet 
Fellesskapets regelverk for totalt fôrforbud for 
produksjonsdyr.»,

c) nytt nr. 5 skal lyde:

«5.  Gjennomføringsreglene for denne artikkel skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2.».

6)  Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Avlsprogrammer

1. Medlemsstatene kan innføre avlsprogrammer med 
sikte på utvelging av TSE-resistens i sine sauebestander. 
Avlsprogrammene skal omfatte en ramme for å fastsette 
visse sauebesetningers status som TSE-resistente og kan 
utvides til å omfatte andre dyrearter på grunnlag av 
vitenskapelige bevis som bekrefter resistens mot TSE hos 
visse genotyper av disse artene.

2. Særlige regler for programmene fastsatt i nr. 1 i 
denne artikkel, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 24 nr. 2.
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3. Medlemsstater som innfører avlsprogrammer, skal 
framlegge regelmessige rapporter for Kommisjonen slik 
at programmene kan få en vitenskapelig vurdering, særlig 
når det gjelder programmenes innvirkning på forekomsten 
av TSE, men også på det genetiske mangfoldet og den 
genetiske variasjonen samt bevaring av saueraser som 
er gamle, sjeldne eller som er godt tilpasset i en bestemt 
region. De vitenskapelige resultatene og de generelle 
følgene av avlsprogrammene skal vurderes regelmessig, og 
om nødvendig skal programmene endres.».

7)  I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1-4 skal lyde:

«1.  Det er forbudt å bruke protein fra dyr i fôr til 
drøvtyggere.

2. Forbudet fastsatt i nr. 1, skal utvides til å omfatte 
andre dyr enn drøvtyggere og begrenses når det gjelder 
fôring av disse dyrene med produkter av animalsk 
opprinnelse i samsvar med vedlegg IV.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse med forbehold for 
bestemmelsene i vedlegg IV om unntak fra forbudet i 
nevnte numre.

Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 24 nr. 3, på grunnlag av en vitenskapelig 
vurdering av fôrbehovet til unge drøvtyggere og 
med forbehold for gjennomføringsreglene for denne 
artikkel, vedtatt i samsvar med nr. 5 i denne artikkel, 
samt etter å ha vurdert de kontrollmessige sidene ved 
dette unntaket, tillate bruk av proteiner fra fisk i fôr til 
unge drøvtyggere.

4. Medlemsstater eller regioner i medlemsstater med 
ubestemt BSE-risiko, har ikke tillatelse til å eksportere 
eller lagre fôrvarer beregnet på produksjonsdyr, som 
inneholder protein fra pattedyr, eller fôrvarer beregnet 
på pattedyr, unntatt hunder, katter og pelsdyr, som 
inneholder bearbeidet protein fra pattedyr.

Tredjestater eller regioner i tredjestater med ubestemt 
BSE-risiko, har ikke tillatelse til å eksportere til 
Fellesskapet fôrvarer beregnet på produksjonsdyr, som 
inneholder protein fra pattedyr, eller fôrvarer beregnet 
på pattedyr, unntatt hunder, katter og pelsdyr, som 
inneholder bearbeidet protein fra pattedyr.

På anmodning fra en medlemsstat eller tredjestat 
kan det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 2, treffes beslutning om å gi enkeltunntak fra 
begrensningene i dette nummer på grunnlag av nærmere 
kriterier som skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 3. Alle unntak skal ta hensyn 
til bestemmelsene i nr. 3 i denne artikkel.»,

b) nytt nummer 4a skal lyde:

«4a.  På grunnlag av en gunstig risikovurdering 
som tar hensyn til minst mengden og den mulige 
kontamineringskilden samt sendingens endelige 
bestemmelsessted, kan det etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 3, treffes beslutning om å 
innføre en toleransegrense for ubetydelige mengder 
animalsk protein i fôrvarer forårsaket av utilsiktet og 
teknisk uunngåelig kontaminering.»,

c) nr. 5 skal lyde:

«5.  Regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig reglene for å forebygge krysskontaminering 
og for prøvetakings- og analysemetodene som kreves 
for å kontrollere at denne artikkel overholdes, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2. 
Reglene skal bygge på en rapport fra Kommisjonen om 
opprinnelse, bearbeiding, kontroll og sporbarhet når 
det gjelder fôrvarer av animalsk opprinnelse.».

8)  I artikkel 8 skal nr. 1-5 lyde:

«1.  Spesifisert risikomateriale skal fjernes og disponeres 
i samsvar med vedlegg V i denne forordning og forordning 
(EF) nr. 1774/2002. Det skal ikke importeres til Fellesskapet. 
Listen over spesifisert risikomateriale nevnt i vedlegg V, 
skal minst omfatte hjerne, ryggmarg, øyne og mandler 
fra storfe som er over tolv måneder, samt virvelsøyle 
fra storfe over en bestemt alder som skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3. Idet det tas 
hensyn til de forskjellige risikokategoriene som er fastsatt 
i artikkel 5 nr. 1 første ledd, samt kravene i artikkel 6 nr. 1a 
og nr. 1b bokstav b), skal derfor listen over spesifisert 
risikomateriale i vedlegg V endres.

2. Nr. 1 i denne artikkel får ikke anvendelse på vev 
fra dyr som har gjennomgått en alternativ prøve som er 
godkjent for dette særlige formålet etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 24 nr. 3, forutsatt at denne prøven er 
oppført på listen i vedlegg X, at prøven er utført på 
vilkårene oppført i vedlegg V, og at resultatene av prøven 
er negative.

Medlemsstater som godkjenner bruk av en alternativ prøve 
i samsvar med dette nummer, skal underrette de andre 
medlemsstatene og Kommisjonen om dette.

3. I medlemsstater eller regioner i medlemsstater med 
kontrollert eller ubestemt BSE-risiko, skal sentralnervevev 
hos storfe, sauer eller geiter hvis kjøtt er beregnet på 
konsum eller fôr, ikke ødelegges ved at et avlangt 
stavformet instrument etter bedøving føres inn i kraniet, 
eller ved innsprøyting av gass i kraniet i forbindelse med 
bedøving.

4. Dataene om alder nevnt i vedlegg V, kan tilpasses. 
Denne tilpasningen skal foretas på grunnlag av de siste 
sikre vitenskapelige opplysningene om den statistiske 
sannsynligheten for at det forekommer TSE hos de berørte 
aldersgruppene i populasjonen av storfe, sauer og geiter i 
Fellesskapet.
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5. Regler som gir unntak fra nr. 1-4 i denne artikkel, 
kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 3 når det gjelder ikrafttredelsestidspunktet for 
forbudet vedrørende fôr fastsatt i artikkel 7 nr. 1, eller om 
nødvendig, i tredjestater eller regioner i tredjestater der 
det er en kontrollert BSE-risiko, ikrafttredelsestidspunktet 
for forbudet mot å bruke protein fra pattedyr i fôr til 
drøvtyggere med henblikk på å begrense kravene til å 
fjerne og destruere spesifisert risikomateriale til å gjelde 
dyr som er født før denne datoen i de berørte statene eller 
regionene.».

9)  I artikkel 9 skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Produktene av animalsk opprinnelse oppført i 
vedlegg VI, skal framstilles ved bruk av produksjonsprosesser 
som er godkjent etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 
nr. 3.

2. Bein fra storfe, sauer og geiter fra stater eller 
regioner med en kontrollert eller ubestemt BSE-risiko, 
skal ikke brukes til produksjon av mekanisk utbeinet kjøtt. 
Medlemsstatene skal innen 1. juli 2008 framlegge en rapport 
for Kommisjonen om bruken av og produksjonsmetoden 
for mekanisk utbeinet kjøtt på deres territorium. Rapporten 
skal inneholde en uttalelse om hvorvidt medlemsstaten har 
til hensikt å fortsette produksjonen av mekanisk utbeinet 
kjøtt.

Kommisjonen skal deretter framlegge en meddelelse til 
Europaparlamentet og Rådet om behovet for og bruken 
av mekanisk utbeinet kjøtt i Fellesskapet i framtiden, 
herunder politikken for forbrukeropplysning.».

10) I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 skal lyde:

«1.  Det skal innføres offentlige restriksjoner på 
forflytning av alle dyr som er mistenkt for å være 
angrepet av TSE, til resultatene av en klinisk og 
epidemiologisk undersøkelse som vedkommende 
myndighet foretar, er kjent, eller til dyret avlives med 
henblikk på laboratorieundersøkelse under offentlig 
kontroll.

Dersom det er offisiell mistanke om forekomst av 
TSE hos storfe i en driftsenhet i en medlemsstat, skal 
det innføres offentlige restriksjoner på forflytning av 
alt annet storfe i denne driftsenheten, til resultatene 
av undersøkelsen foreligger. Dersom det er offisiell 
mistanke om forekomst av TSE hos en sau eller geit 
i en driftsenhet i en medlemsstat, skal det innføres 
offentlige restriksjoner på forflytning av alle andre 
sauer og geiter i denne driftsenheten, til resultatene av 
undersøkelsen foreligger.

Dersom det imidlertid kan dokumenteres at det ikke 
er sannsynlig at driftsenheten der dyret oppholdt seg 
da det oppstod mistanke om TSE, er driftsenheten der 
dyret kan ha blitt utsatt for TSE, kan vedkommende 
myndighet bestemme at det skal innføres offentlige 
restriksjoner på forflytning bare for det dyret som er 
mistenkt for å være angrepet.

Dersom det vurderes som nødvendig, kan vedkommende 
myndighet også bestemme at andre driftsenheter 
eller bare den utsatte driftsenheten skal settes under 
offentlig kontroll, avhengig av de epidemiologiske 
opplysningene som foreligger.

En medlemsstat kan etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 24 nr. 2, og som unntak fra offisielle 
restriksjoner på forflytning fastsatt i dette nummer, 
unntas fra å gjennomføre slike restriksjoner, dersom 
den gjennomfører tiltak som gir tilsvarende garantier, 
på grunnlag av en hensiktsmessig vurdering av mulige 
risikoer for menneskers og dyrs helse.»,

b) nr. 3 skal lyde:

«3.  Alle kroppsdeler av dyret under mistanke skal 
enten holdes tilbake under offentlig kontroll til det er 
stilt en negativ diagnose, eller disponeres i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1774/2002.».

11)  I artikkel 13 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i første ledd skal bokstav a) lyde:

«a)  alle dyrets kroppsdeler skal disponeres i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1774/2002, unntatt 
materiale som holdes tilbake for registrering i 
samsvar med kapittel B i vedlegg III til denne 
forordning.»,

b) i første ledd skal bokstav c) lyde:

«c)  alle dyr og produkter av animalsk opprinnelse som 
utgjør en risiko, som oppført i vedlegg VII nr. 2 til 
denne forordning og identifisert ved undersøkelsen 
nevnt i bokstav b) i dette nummer, skal avlives 
og disponeres i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1774/2002.»,

c) etter første ledd skal nytt ledd lyde:

«På anmodning fra en medlemsstat og på grunnlag av 
en gunstig risikovurdering som særlig tar hensyn til 
kontrolltiltakene i vedkommende medlemsstat, kan 
det etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2, 
treffes beslutning om å tillate bruk av storfe nevnt 
i dette nummer, til dyrene ikke lenger benyttes til 
produksjon.».

12) Artikkel 15 nr. 3 skal lyde:

«3.  Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 3, 
kan bestemmelsene i nr. 1 og 2 utvides til å omfatte andre 
dyrearter.

4. Gjennomføringsregler for denne artikkel kan vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 24 nr. 2.».
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13) I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal bokstav b) lyde:

«b) melk og melkeprodukter, huder og skinn, og 
gelatin og kollagen fra huder og skinn.»,

b) nr. 2 og 3 skal lyde:

«2.  Produkter av animalsk opprinnelse importert 
fra tredjestater med kontrollert eller ubestemt BSE-
risiko, skal stamme fra friskt storfe, friske sauer og 
friske geiter som det ikke er foretatt ødeleggelse av 
sentralnervevev eller innsprøyting av gass i kraniet 
hos, som nevnt i artikkel 8 nr. 3.

3. Næringsmidler av animalsk opprinnelse som 
inneholder materiale fra storfe med opprinnelse i en 
stat eller region med ubestemt BSE-risiko, skal ikke 
omsettes med mindre de stammer fra dyr som:

a) er født åtte år etter den datoen da forbudet mot 
fôring av drøvtyggere med animalsk protein fra 
pattedyr trådte i kraft, og

b) er født, oppdrettet og har oppholdt seg i besetninger 
som har vært bekreftet fri for BSE i minst sju år.

Videre skal næringsmidler fra drøvtyggere ikke sendes 
fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat 
med ubestemt BSE-risiko, til en annen medlemsstat 
eller importeres fra en tredjestat med ubestemt BSE-
risiko.

Dette forbudet får ikke anvendelse på produkter av 
animalsk opprinnelse som er oppført i vedlegg VIII 
kapittel C, og som oppfyller kravene i vedlegg VIII 
kapittel C.

De skal ledsages av et helsesertifikat utstedt av en 
offentlig veterinær, som attesterer at de er framstilt i 
samsvar med denne forordning.».

14) Ny artikkel 23a skal lyde:

«Artikkel 23a

Følgende tiltak som er utformet for å endre ikke-
vesentlige deler av denne forordning, herunder ved 
å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåte med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 24 nr. 3:

a) godkjenning av hurtigprøvene nevnt i artikkel 6 nr. 1 
og artikkel 8 nr. 2,

b) tilpasning av alder nevnt i artikkel 6 nr. 1b,

c) kriterier for å dokumentere en forbedring i den 
epidemiologiske situasjonen nevnt i artikkel 6 nr. 1b,

d) beslutning om å tillate bruk av proteiner fra fisk i fôr til 
ynge drøvtyggere som nevnt i artikkel 7 nr. 3,

e) kriterier for å gi unntak fra begrensningene nevnt i 
artikkel 7 nr. 4,

f) beslutning om å innføre en toleransegrense som nevnt 
i artikkel 7 nr. 4a,

g) beslutning om alder som nevnt i artikkel 8 nr. 1,

h) regler som gir unntak fra kravet om å fjerne og destruere 
spesifisert risikomateriale som nevnt i artikkel 8 nr. 5,

i) godkjenning av produksjonsprosesser nevnt i artikkel 9 
nr. 1,

j) beslutning om å utvide visse bestemmelser til å omfatte 
andre dyrearter som nevnt i artikkel 15 nr. 3.».

15) Artikkel 24 skal lyde:

«Artikkel 24

«Komiteer

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Når det gjelder 
artikkel 6a, skal imidlertid Kommisjonen også rådspørre 
Den faste komité for avlsspørsmål.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Fristene fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF, 
skal være tre måneder, og i tilfelle av vernetiltak som nevnt 
i artikkel 4 nr. 2 i denne forordning, 15 dager.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 
og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig 
som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8.».

16) Ny artikkel 24a skal lyde:

«Artikkel 24a

De beslutningene som skal vedtas etter én av 
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 24, skal bygge på 
en hensiktsmessig vurdering av mulige risikoer for 
menneskers og dyrs helse, og idet det tas hensyn til 
nåværende vitenskapelige bevis, opprettholde eller dersom 
det er vitenskapelig bevist, øke det nivået for vern av 
menneskers og dyrs helse som sikres i Fellesskapet.».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM

 President Formann
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